
هیأت دولت افغانستان با هدف مذاکره با نماینده گان 
آینده  طالبان وارد قطر شد و مذاکرات طی روزهای 

برگزار خواهد شد.
گامی  مذکور  نشست  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
به سوی مذاکرات رسمی با طالبان برای پایان جنگ 
این  نیست  مشخص  هنوز  اما  می شود  محسوب 
گفت وگوها مورد تایید رهبر طالبان قرار دارد یا خیر.

غنی،  اشرف  به  فبروری  ماه  پاکستان  ارتش  رییس 
برخی  که  کرد  اعالم  افغانستان  رییس جمهوری 
با  مستقیم  مذاکرات  موافق  طالبان  ارشد  عناصر  از 
پیشرفت  تاکنون  اما  هستند،  جنگ  پایان  برای  کابل 

چشمگیری در روند مذاکرات دیده نشده است.
طالبان و متحدان دیگر آنها بیش از آنکه تمایل خود را 
به مذاکره نشان دهند، درگیر مقابله با نیروهای دولتی 

هستند. 

مقدماتی خود  مذاکرات  افغانستان  هیات 20 عضوی 
و  می کنند  آغاز  قطر  در  دوشنبه  و  یکشنبه  روز  را 
براساس اظهارات عطااهلل لودین، معاون شورای عالی 
برقراری صلح  پایه  بر  مذاکرات  این  افغانستان  صلح 
افغانستان،  نماینده گان  و  می شود  انجام  افغانستان  در 
پاکستان، طالبان و سایر گروه ها در آن حضور خواهند 
داشت....                                   ادامه صفحه 6
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وقتي كه كینۀ ما بسیار شدید باشد، ما را حقیـرتر از اشخاصي مي سازد كه طرِف 
كینه و تحقیِر ما قرار گرفته اند.
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رییس اجرایی دولت وحدت ملی می گوید که جنگ 
عاملین مشخص  و  توسط گروه ها  در کشور  کنونی 
افغانستان قربانی  از مردم  حمایت می شود و روزانه 

می گیرد.
داکتر عبداهلل عبداهلل گفته که صلح با عزت و پایدار 
خواست تمام مردم افغانستان است و مردم باید در 
جریان گفت وگوها قرار گیرند....        ادامه صفحه 6

روزانه  ورود  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  گان  برخی 
که  دهند  می  هشدار  افغانستان  شمال  به  نفر  هزاران 

جنگ خونینی باز هم به راه خواهد افتاد.
مجلس  در  هرات  مردم  نماینده  مجروح  فاروق  غالم 
از جنوب وارد هرات  گفت: »روزانه هزاران جنگجو 
هویت  و  می روند  شمال  سمت  به  والیت  این  از  و 
آنان نیز مشخص نیست که پاکستانی اند، چچینی و یا 

ازبکستانی اند«.
آقای مجروح افزود که پس از ممانعت نیروهای امنیتی، 
این افراد از راه های غیررسمی به شمال می روند و به 
مجردی که به بادغیس می رسند از سوی کسانی هستند 

که تحویل گرفته می شود.

او تاکید کرد که این افراد در بدل روزانه 2 هزار افغانی 
آنان فقط برای  اجیر می شوند و »یقین کامل دارم که 

جنگ به والیات شمال می روند«.
به گفته وی، مقام های محلی هرات این موضوع را با 
شورای امنیت نیز در میان گذاشته و شورای امنیت تنها 

شفاهی دستور داده که مانع آنان شوید.
این عضو مجلس هشدار داد: »با پیوستن این افراد به 

صفوف مخالفین، شاهد جنگ خونین خواهیم بود«.
حبیبه دانش عضو دیگر مجلس نیز گفت: »روزانه از 
پنجصد تا هزار نفر به سمت شمال می روند. در یکی 
از موارد یکی از والی ها این افراد را توقف داده است؛  
اما سروصدا از داخل خود دولت بلند شده که چرا مانع 

این افراد می شوید«.
از  پاکستان می آیند و  از  افراد  این  افزود:  خانم دانش 
طریق مناطق غربی وارد...                ادامه صفحه 6

رییس اجرایی کشور: 
فاصله   میان مردم و حکومت را 

از میان می بریم

در هشتمین کنفرانس ادبی-عرفانی مطرح شد:

موفقیت شهید مسعود
 در معنویتش بود

دیدگاه های متضاد اعضای شورای صلح 
دربارۀ سفر هیأت 20 نفری به قطر
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نگرانی شدید نماینده گان مجلس
از رفتن هزاران فرد مشکوک به شمال افغانستان

رییس جمهور در مراسم گرامی داشت از بیست وسومین سالروز پیروزی مجاهدین:

جهاد تاریخ ساز ما نقشۀ جهان را دگرگون ساخت
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شهید مسعود یک قدرت درونی داشت و با همین 
قدرت خود با عالمی از مشکالت مبارزه می كرد.

وقتی گفته می شود كه شهید مسعود رهبر موفقی 
بود، این موفقیت بیشتر در موضوعات سیاسی و 
نظامی نبود، بل موفقیت معنوی بود. او یک رهبر 

معنوی برای پیروانش بود.
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بازهم بحث صلح، سرخط خبرهای کشور را 
به خود اختصاص داده است. گفته می شود که 
مدنِی  و جامعۀ  عالی صلح  از شورای  هیأتی 
وارد  نشست  در یک  برای شرکت  افغانستان 
پخش  با  طالبان  شده اند.  قطر  پایتخت  دوحه 
اعالمیه یی، گفت وگوهای صلح در این کشور 
ریاست  به  هیأتی  که  گفته اند  اما  کرده  رد  را 
در  شرکت  برای  استانکزی  عباس  شیرمحمد 
حاال  است.  کرده  سفر  دوحه  به  نشست  این 
شورای  نماینده گان  دوحه  در  واقعًا  این که 
صلح با هیأت طالبان دیدار خواهند کرد، زیاد 
قطع  طور  به  ولی  نمی رسد،  نظر  به  محتمل 
بین المللی  نشست  یک  در  افراد  این  حضور 
طرح  به  می تواند  صلح،  آجندای  با  آن هم 
درگیر  طرف های  موقِف  مورد  در  دیدگاه ها 

بینجامد. 
بحث صلح در دوحه زمانی باال گرفته که جنگ 
افزایش  کم سابقه یی  به صورِت  افغانستان  در 
یافته و شمال کشور به میدان جنِگ نیروهای 
دولتی و گروه های مخالِف مسلح تبدیل شده 
و  نام  هر  زیر  جنگ  جغرافیای  تغییر  است. 
تبعاِت  می تواند  پذیرفته،  صورت  که  عنوانی 
گروه های  باشد.  داشته  پی  در  را  خطرناکی 
مسلِح مخالف با راه اندازی جنگ های منظم در 
شمال کشور، افزون بر این که بر فضای رعب 
افزوده اند، حضور خود  و وحشت در کشور 
را نیز در آغاز سال نو خورشیدی به گونه یی 
نشان داده اند که می توانند هم چنان به جنگ و 
مقاومت در برابر نیروهای داخلی ادامه دهند. 
 وقتی طالبان و یا هر گروه تروریستِی دیگر 
)گفته می شود نماینده گان حزب اسالمی شاخۀ 
حکمتیار نیز در نشست دوحه حضور دارند( 
شرکت  بین المللی  نشسِت  یک  در  می توانند 
نشانۀ موضِع  بگویند،  با جرأت سخن   کند و 
قدرت و اعتماد به نفِس آن هاست. اعالمیه یی 
یافته، هرچند  انتشار  که از سوی دفتر طالبان 
ندارد،  اشاره  مسأله  این  به  مستقیم  شکل  به 
بلندپروازانه  بسیار  ادبیاِت آن  نوع  اما لحن و 
گروه های  شمال،  جنگ  در  می رسد.  نظر  به 
خود  برای  بی سابقه یی  به صورِت  مسلح 

امتیازگیری کردند. این موضوع را چه بپذیریم 
و چه نپذیریم، جنگ شمال و کنفرانس دوحه 
و  خشونت طلب  گروه های  نفع  به  نوعی  به 
جنگ افروز تمام شده است. دولت افغانستان 
باید برای شمال کشور از همان روزهایی که 
نخستین هشدارها صادر شده بود، اقدام هایی 
پیچیده  حد  این  به  وضعیت  تا  می داد  انجام 
نمی شد. اما متأسفانه دولت مردان کشور چنان 
اعضای  سر  بر  سیاسی  چانه زنی های  مشغول 
که  بودند  خود  میان تیمِی  مشکالت  و  کابینه 
از  هم  نه  و  شنیدند  را  هشدارها  صدای  نه 
وضعیِت در حال وخیم شدن شمال، اطالعاِت 
دقیقی به دست آوردند. نتیجه این شد که شمال 
کشور به سمِت آشوب رفت و به دنبال آن نیز 

بحث گفت وگوهای صلح در قطر آغاز شد. 
که  آن گونه  دیداری  هیچ  دوحه  در  شاید 
شورای  هیأت  و  طالبان  میان  می رود،  انتظار 
صلح انجام نشود، ولی طالبان به اندازۀ کافی 
بدهند.  مانور  کنفرانس  فضای  در  می توانند 
کنفرانس  از  وقتی  هم  صلح  شورای  اعضای 
دوحه سخن گفته اند، با احتیاط از آن به عنوان 
آغاز گفت وگوهای مقدماتی نام برده اند. به نظر 
نسبت  نیز  صلح  شورای  اعضای  که  می رسد 
مطمین  چندان  صلح  گفت وگوهای  آغاز  به 
نیستند. از جانب دیگر، اعضای شورای صلح 
هر  در  شرکت  که  کرده اند  عادت  افغانستان 
کنفرانسی را به نفِع خود مصادره کنند و چنین 
نزدیک  رابطۀ  صلح  مسالۀ  با  که  دهند  نشان 
دارد. اعضای شورای صلح نسبت به آیندۀ خود 
و شورای صلح مطمین نیستند و به همین دلیل 
می کوشند در نشست هایی که شرکت می کنند 
ـ به ویژه وقتی در این  نشست ها نماینده گان 
گروه های مخالف حضور داشته باشند ـ آن را 

کنفرانسی مهم در راستای صلح اعالم کنند. 
در  صلح  عالی  شورای  نماینده گان  حضور 
دوحه نه تنها نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد 
نیز  آسیب  روند  این  به  می تواند  بل  داشت، 
وارد کند. به چند دلیل مشخص: دلیل نخست: 
دولت افغانستان هنوز طرح منظم و منسجمی 
مشخص  و  نکرده  تدوین  صلح  با  رابطه  در 

نیست که در این خصوص می خواهد چه کار 
کند، اولویت های آن کدام است و نزدیک ترین 
مسیر رسیدن به صلح کدام می تواند باشد. دلیل 
دوم: آقای غنی در روزهای نخست زمام داری 
رابطه  این  در  شتاب آلودی  گام های  خود، 
برداشت که بیشتِر آن ها مصرِف داخلی داشت. 
او می خواست در آغاز زمام داری خود نشان 
دهد که در این رابطه دارای فکر و برنامه است 
و می تواند کاری را که رییس جمهور قبلی در 
آن ناکام شد، به روندی موفق تبدیل کند. اما 
او فراموش کرده است که برای صلح نخست 
برنامه و آجندای کار نیاز است و نه اقدام های 
این کشور  به  و سفرهای عجوالنه  شتاب زده 
و آن کشورِ منطقه که معلوم نیست چه نقشی 
دلیل  باشند.  داشته  می توانند  آوردن صلح  در 
سوم: خوش بینی های غیرواقعی رهبری کشور 
برخی  و  پاکستان  نقش  و  سیاست  تغییر  به 
کشورهای منطقه نسبت به وضعیت افغانستان. 
مقام های  سفِر  چند  با  افغانستان  رهبری 
به  چنان  افغانستان  به  پاکستان  امنیتی  ارشد 
از  تحلیل وضعیت،  بدون  که  بود  آمده  وجد 
تأمین صلح  به  نسبت  این کشور  نیِت  حسن 
این  در  او  کرد.  حاصل  اطمینان  کشور  در 
صورت  هیچ  به  که  داد  ارایه  نظریاتی  راستا 
به  استداللی و منطقِی قوی نداشت.  پایه های 
این دالیلی که برشمرده شد، می توان گفت که 
شرکت در کنفرانس دوحه برای شورای عالی 
بود  خواهد  بی دستاورد  سفری  کشور،  صلح 
که بیشتر ضعف مواضِع دولت را در خصوص 
آشکار خواهد ساخت.  امنیت  و  تأمین صلح 
از طرف دیگر، شرکت هیأتی چنین پرعرض 
تردید  بدون  کنفرانسی  چنین  در  طول  و 
نمی تواند به نتایج دقیق منجر شود. همان گونه 
که کنفرانس های جاپان و فرانسه در سال های 
شد.  برگزار  دستاوردی  هیچ  بدون  گذشته 
برخی  سوی  از  کنفرانس هایی  چنین  زیرا 
سازمان های بی طرِف جهانی برگزار می شود و 
عمدتًا در آن ها در مورد مسایل حادِ منطقه یی 

بحث و ابراز نظر صورت می گیرد.
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احمد عمران

گفت وگوهایی که
 آغاز نمی شوند

 

امسال روز جهانی کارگر به خوبی تجلیل شد و به گسترده گی 
بازتاب یافت. از برکت شبکه های مجازی و رسانه های جمعی، 
حاال دیگر هیچ رویداد و مناسبِت کوچکی هم از پیِش چشماِن 
با  این  از  پیش  که  هم  کارگری  روز  نمی خورد.  جامعه خطا 
سکوِت سرشار از معنا از یک گوش داخل و از گوِش دیگر 
بیرون می شد، این بار از برکِت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 
صدایی  با  را  جامعه  مشترِک  درد  دیگر  بار  تا  یافت  فرصتی 

رساتر بیان کند.
جدا از نقش اتحادیه های کارگری و فضای رسانه یی یا مجازی 
زمینه سازِ  دیگری  چیِز  هر  از  بیش  امسال  آن چه  کشور،  در 
شد،  جهانی  روز  این  به  توجهات  و  نگاه ها  شدِن  متمرکز 
انتخاباِت  از  بعد  شرایط  در  کار  بازار  حِد  از  بیش  کسادِی 
از  جهانی  جامعۀ  خروج  و  گذشته  سال  ریاست جمهورِی 

کشور بود. 
هرچند پیش از سال 2014، مسالۀ خروج نیروهای بین المللی 
از کشور و کاهش چشم گیِر کمک های جهانی، پیشاپیش اذهاِن 
مردم را از آمدِن فصِل سختی ها و مصایب خبر کرده بود؛ اما 
و  گسترده  انتخاباتِی  بن بسِت  یک  انتظار  کسی  آن،  وجود  با 
فرشایشی که حاصل آن میلیون ها دالر ضربۀ اقتصادی و مالی 

بر مردم و خزانۀ دولت بود را نداشت. 
انتخابات ساِل گذشته هرچند بعد از ماه ها بن بست و کشمکش، 
سرانجام با میانجی گری جامعۀ جهانی و ایاالت متحدۀ امریکا 
اجتماعِی  شوم  پیامدهای  اما  یافت،  دست  نسبی  راه حلی  به 
آن از جمله رکود مهلِک بازار کار و تجارت، به آسانی رخت 

برنبست و چه بسا این که تا کنون شاهد آن هستیم.
سرزمیِن  در  جهانی  جامعۀ  دریاوارِ  کمک های  که  سالی  در 
عجایِب ما به یک باره به خشکی گرایید و از آن سوی دیگر، 
و  سعادت  از  سرشار  ما  مردم   برای  بود  قرار  که  انتخاباتی 
سهمگیِن  پیامدهای  با  وسیع  فاجعه یی  به  باشد  نیک بختی 
درازمدت بدل شد، اگر مسالۀ جنجال های فرسایشی حکومت 
از  بخشی  می توانیم  تازه  بیفزاییم،  آن  به  هم  را  وحدت ملی 

سیمای فاجعه را به تصویر بکشیم. 
حکومتی که تا شش ماه نخست کارش، بسیاری از واحدهای 
اداره می شد و در  با سرپرست ها  ادارِی مرکزی و محلی اش 
این نظامِ سرپرستی نه کسی حق استخدام و تقرری داشت و 
نه کسی میل کار برای مردم؛ بدون شک دستاوردی جز فاجعه 
و بحران برای مردم و به خصوص طبقۀ متوسط نداشته است.

و  مشکالت  و  کم کاری ها  این  همۀ  علی رغم  آن سوتر،  در 
اگر  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  چالش های 
حالتی  بی گمان  شود،  وصله  آن  به  هم  ناامنی  ششِم  انگشت 
مسالۀ  آمد!«.  فریاد  به  »محراب  که  گشت  خواهد  رونما 
که  شمال  سازمان یافتۀ  ناامنی های  و  اخیر  گروگان گیری های 
حضور  از  دم  هم  امنیتی  بلندپایۀ  مسووالن  حتا  دیگر  حاال 
دست های داخلی در پشِت آن ها می زنند، در کنار حمله های 
همه روزۀ انتحاری و انفجاری در مناطق مختلِف کشور به عالوۀ 
حوادث خونین طبیعی، همه و همه در این ماه ها سبب شده که 
وضع جامعه از ابعاد مختلف به خصوص در بُعد اقتصادی به 

سقوط تقرب کند. 
حاصل همۀ این آفت ها و عارضه ها آن می شود که همه روزه در 
سرخِط اخبار شاهد آن هستیم: »پدری دخترش را فروخت«؛ 
می شوند«؛  فرستاده  سوریه  به  جنگ  برای  افغان  »مهاجران 
»جمعی از فارغ التحصیالن، اسناد تحصیلی شان را در اعتراض 
به بی کاری سوزاندند«؛ »جوانان افغان از روی فقر به مخالفان 
مسلح می پیوندند«؛ »فقر ریشۀ اصلی گسترش اعتیاد در جامعه 

است«؛ و ... .
شنیده  و  شده  تشکیل  ملی  وحدت  کابینۀ حکومت  که  حاال 
انتظار  تازه گرم شده است،  این حکومت  می شود که ماشین 
می رود که سران این حکومت برنامۀ مبارزه با فقِر روزافزون 
و بی کاری مفرط در جامعه را در زمرۀ اولویت های خود قرار 
از  پس  غنی  رییس جمهور  سخنگوی  که  همان طور  و  دهند 
به  جدی  گونۀ  به  این  از  پس  که  کرد  اعالن  کابینه  تشکیل 
مسایل اقتصادی کشور رسیده گی می شودـ به راستی این حوزه 
در کانوِن توجه حکومت قرار گیرد. ورنه شکی نیست که اگر 
بحران انتخاباتی، این کشور را به لبۀ پرتگاه برد ولی منجر به 
سقوط آن نشد و اگر این همه تهدیدات امنیتی تا هنوز منجر به 
سقوط نشده است؛ یک بحران اقتصادی ـ اجتماعی به راحتی 
این کشور را می تواند به لبۀ پرتگاه ببرد و چه بسا این که کشور 

را به قهقرای تاریخ بکشاند!

زنگی که روز جهانی کارگر 
به گوش حکومت وحدت ملی نواخت!

ACKU
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نخستین جلسۀ دادگاه برای بررسی قتل فرخنده برگزار شد

مسووالن ارشد پولیس فراخوانده شد

مردم  جهاد  پیروزی  سالگرد  سومین  و  بیست  از 
ارگ  در  روز گذشته  ارتش سرخ  برضد  افغانستان 

ریاست جمهوری گرامی داشت شد. 
ملی،  وحدت  حکومت  رهبران  مراسم  این  در 
ملی،  شورای  مجلسین  روسای  جهادی،  رهبران 
رییس جمهور پیشین کشور، اعضای کابینه و برخی 

از نماینده گان کشورهای خارجی اشتراک داشتند.
در این مراسم رییس جمهور غنی با اشاره بر اینکه 
مردم افغانستان در تاریخ معاصر خویش سه تجربه 
مهم جهادی را به ثبت رسانیده اند، گفت که جهاد 
تاریخ ساز ما در برابر تجاوز قشون شوروی سابق، 
نقشۀ بخش مهمی از جهان از جمله آسیای میانه تا 
اروپای شرقی را دگرگون ساخت و آزادی را برای 

ملت های دیگر به ارمغان آورد.
زمانیکه  است،  گواه  تاریخ  افزود:  جمهور  رییس 
افغانها  بقای ملت و وطن مطرح می شود،  موضوع 
با اتحاد و اتفاق بدون هراس از جان شان، زنده گی 

شخصی شان را فدای زنده گی اجتماعی می کنند.
رییس جمهور غنی با اشاره بر اینکه واکنش مردم 
ما برای بیگانه گان قابل پیش بینی نیست، گفت: این 
حقیقت تاریخی به این معناست که باید در شناخت 

این ملت محاسبه غلط صورت نگیرد.
هر  جریان  در  که  کرد  تصریح  غنی  اشرف  محمد 
سه جهاد، مردم افغانستان اتحاد و اتفاق داشتند، اما 
پس از جهاد قشر سیاسی کشور نتوانستند که اتفاق 
و اتحاد شان را حفظ نمایند و نبود اتفاق در میان 

قشر سیاسی هر بار سبب استعمال قوه شده است.
و  واقعی  ثبات  به  این که  برای  گفت:  غنی  اشرف 
را  اساسی  قانون  باید  برسیم  کشور  در  دوامدار 
یک  اساسی  قانون  روشنایی  در  و  نماییم  مراعات 
میکانیزمی ایجاد نماییم که همه یکدیگر را بپذیرند 

و از فضای اتهام به همدیگر خارج شوند.
رییس جمهور کشور گفت که اکنون افغانستان نیاز 
به  و  کند  عبور  و شکاف ها  از گسست ها  که  دارد 
یک بافت قوی و هماهنگ برسد. برای این هدف، 
باید بر بی اعتمادی های بازمانده از دوران جنگ غلبه 
کرد تا به ثبات که نیاز مبرم و بنیادی ماست، دست 

یافت.
تروریزم  که  گفت  تروریزم  خطر  به  اشاره  با  او 

بین المللی می خواهد که آیندۀ با ثبات را از ما بگیرد. 
تروریست ها می خواهند نظم دولتداری را در منطقه 
اهداف  به  طریق  این  از  تا  کنند  متالشی  جهان  و 

خود برسند.
رییس جمهور غنی افزود که تروریستان بنام اسالم، 
ویران  را  شان  خانه های  و  می برند  سر  را  ما  مردم 
می  کنند. خوشبختانه جهان نیز با ما همصداست که 

تروریست ها نمی توانند از اسالم نماینده گی کنند.
رییس جمهور از تجمع بزرگ هفته گذشتۀ علمای 
و  افراطی  گروه های  با  را  مخالفت خود  که  کشور 
سربازان  از  همچنان  و  کردند  اعالن  دهشت افگن 
در  کرام،  علمای  فتوای  با  هماهنگ  که  وطن  دلیر 
مقابل شبکه های تروریستی ایستاده و خطر آنان را 

از سر ملت مسلمان دور می سازند، تشکری کرد.
ما  که  گفت  دانسته  خیر  را  صلح  جمهور  رییس 
برای  و  داریم  باور  به صلح  و  نیستیم  جنگ طلب 
سایۀ صلح  در  تنها  کرد.  خواهیم  تالش  آن  تحقق 
می شود،  فراهم  دوامدار  ثبات  که  است  سرتاسری 
و تداوم زندگی، تداوم نظم و قانونمندی، و تداوم 

پیشرفت و انکشاف میسر می گردد.
رییس جمهور غنی گفت که فاصلۀ مسجد و ارگ 
را از میان بر می داریم و در حال بحث هستیم که 

راهکارهای عملی را برای آن مهیا گردانیم.
نظر  در  ما  که  کرد  نشان  اشرف غنی خاطر  محمد 
وزارت  به یک  معلولین  و  وزارت شهدا  که  داریم 
به  امروز  من  که  گفت  وی  شود.  تبدیل  کلیدی 
وزارت های حج و اوقاف و مالیه و ریاست عمومی 
به  را  اجیر  بست  تا ۳۷00  دادم  هدایت  امور  اداره 
بست   ۷00 و  کنند  مبدل  دولتی  متداوم  بست های 
کرام  علمای  تمام  تا  نمایند  اضافه  آن  در  را  دیگر 

خود را در دولت شامل ببینند.
مشوره های  از  ما  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
در  دوامدار  صورت  به  جهادی  رهبران  و  بزرگان 
تدوین سیاست های کالن کشور،  و  امور حکومت 

مستفید خواهیم شد.
که  گفت  سخنانش  اخیر  در  غنی  جمهور  رییس 
که  می داند  موظف  را  خود  ملی  وحدت  حکومت 
در ادامۀ جهاد افتخار آفرین مردم افغانستان، جهاد 
را بر ضد فقر، بی قانونی، فساد و ناامنی اعالن کند.

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی، پیروزی جهاد مردم افغانستان افتخار ماندگار 
به  نباید  و همیشگی خواند و گفت که هیچ کسی 
خودش اجازه دهد تا به این ارزش دینی، تاریخی 

و ملی توهین کند.
یادآوری  با  که  مطلب  این  بیان  با  عبداهلل  داکتر 
مجاهدین  خانواده های  از  باید  جهاد  پیروزی 
از  نباید  حکومت  که  داشت  بیان  شود  یادآور  نیز 
وضعیت افراد دارای معلولیت، مهاجرین و خانواده 

های شهدا غافل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت 
که مشکالت و چالش های فعلی افغانستان بیشتر از 

گذشته می باشد.
رییس اجرایی افزود: »چالش های ما ده برابر است 
و به مراتب بیشتر است، فقط دیدگاه واضح و تعهد 
و  هم  میان  در  ملی  و  دینی  ارزش های  به  واقعی 
اعتماد باالی ملت می تواند ما را در برابر چالش ها 

پیروز بسازد«.
داکتر عبداهلل خاطرنشان ساخت که دولت افغانستان 
راستای  در  صادقانه  و  جدی  تالش های  وجود  با 
صلح با واقعیت تلخ جنگ نیز روبرو می باشد و باید 

برای مقابله با آن همه متحد شوند.
در همین حال، عبدرب الرسول سیاف رهبر جهادی 
مجاهدستیزان،  که  کرد  تاکید  مراسم  این  در  نیز 
دشمنان خاک و وطن اند و باید برای حفظ عزت 
ملت جلو گروه های بی هویتی که در تالش تخریب 

جهاد مردم افغانستان اند، گرفته شود.
آقای سیاف خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی 
ابزار در  به عنوان  تنها  نباید  از مجاهدین  گفت که 
در  فرصت سهمگیری  باید  و  استفاده شوند  جنگ 

آبادی کشور نیز به آنان داده شود.
وی با بیان این مطلب که مجاهدین از خاک و کشور 
تنها  امروز   « می کنند گفت:  و  اند  کرده  دفاع  خود 
و  داعش  دندان  و  پوز  که  است  مجاهدین  همین 

طالب را می شکند«.
این رهبر جهادی در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: » یک ثلث خرابی جامعه ما از دست دشمن 
اثر  بر  ما  جامعه  خرابی  ثلث  دو  و  پرست  بیگانه 

انحرافات است«.

با  فرخنده  پرونده  بررسی  دادگاه  جلسه  نخستین 
حضور 4۹ متهم در دادگاه ابتدائیه کابل برگزار شد.

در این جلسه اتهام اصلی در پرونده از سوی دادستان 
جسد  زدن  »آتش  و  قتل«  به  منجر  شتم  و  »ضرب 

فرخنده« از سوی افراد متهم عنوان شد.
این  اول  ردیف  متهم  دوشمشیره  شاه  مسجد  خادم 
را  او  علیه  شده  مطرح  اتهام  دادستان  است.  پرونده 

»تحریک مردم« به قتل فرخنده عنوان کرد.
و  او  است.  متهمان  میان  در  هم  پولیس  فرمانده  یک 
1۸ نفر از افسران و ماموران پولیس به اتهام »غفلت و 
عدم استفاده از صالحیت در وظیفه« در دادگاه حاضر 

شدند.
این فرمانده در دفاع از خود گفت که وسایل ارتباطی 
تا  فرخنده  به  حمله  آغاز  از  امرش  تحت  افراد  و  او 
زمان آتش زدن جسد او از کار افتاده بودند. به گفته 
او، دستگاه های مخابره پرسنل تحت فرمان او مسدود 

و فریکانس آنها غیرفعال شده بود.
به دنبال طرح این موضوع قاضی دادگاه جنرال ظاهر 
ظاهر رییس کل اداره تحقیقات جنایی وزارت داخله، 
جنرال عبدالرحمان رحمان فرمانده پولیس و شماری 
از افسران ارشد پولیس کابل را برای حضور در جلسه 

بعدی دادگاه که امروز برگزار می شود، فراخواند.
قاضی همچنین دستور بازداشت یک افسر حوزه دوم 

پولیس کابل را صادر کرد.
شده  مطرح  اتهام های  هم  متهمان  از  شماری  هرچند 
برخی  اما  پذیرفتند،  را  خود  علیه  دادستان  سوی  از 
آنها گفتند که تحت شکنجه و فشار مجبور  از  دیگر 
اتهام های مطرح شده  به اعتراف شده اند و در دادگاه 

را رد کردند.

از جمله خادم مسجد گفت که نه به لحاظ سوادش و 
نه به لحاظ اجتماعی و فردی خود در موقعیتی نبوده 

که بتواند مردم را به قتل فرخنده تحریک کند.
نماینده  کروخیل  شینکی  دادگاه  دیروز  جلسه  در 
مجلس گفت که این موضوع باید بررسی شود که آیا 
قتل فرخنده تنها ناشی از مشاجره لفظی بود یا یک قتل 
سازمان یافته سیاسی و تروریستی بود. او تاکید کرده 

که انگیزه قتل مشخص شود که چه بوده است.
یکی از متهمان پولیس هم ضمن رد اتهام علیه خود، 
فرخنده  قتل  که  شود  بررسی  موضوع  این  که  گفت 
هم  سیاسی  جنبه های  یا  بوده  عادی  رویداد  یک  تنها 

داشته است.
فرخنده دو روز مانده به نوروز امسال در زیارتگاه شاه 

دوشمشیره به اتهام آتش زدن نسخه های قرآن در محل 
مشت،  به ضرب  مردان خشمگین  سوی  از  زیارتگاه 
لگد، سنگ و چوب کشته شد و جسدش آتش زده 

شد.
دادستان در جلسه دادگاه گفت که آثار و نشانه هایی از 
آتش زدن قرآن در زیارتگاه وجود نداشته و اتهام آتش 

زدن قرآن توسط فرخنده را جدا رد کرد.
قباًل کمیسیون حقیقت یاب هم اتهام سوزاندن قرآن از 

سوی فرخنده را رد کرده و او را بیگناه شناخته بود.
بشری  محافل حقوق  عمومی،  افکار  در  فرخنده  قتل 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  همچنین  و  مدنی  و 
به  متعهد  دولت  و  است  داشته  گسترده ای  بازتاب 

بررسی جدی پرونده قتل فرخنده شده است.

مرگ مي خواهي؛ 
کندز برو!

بشیر احمد قاسانی
 کندز، از والیت هاي استراتیژیک در شمال شرق کشور 
است. در دوره مقاومت ملي بر ضد طالبان، طالبان توانستند 
در کندز هسته گذاري کنند و جریان مقاومت را به چالش 
دارد،  جدي  و  فوري  توجه  به  نیاز  اکنون  کندز  بکشند. 
گفت،  کندز  در  علومي  نورالحق  جنرال  که  گونه  همان 
شمال کشور توسط دوستان ما خراب شده است، چشم 
فرمانده  والي،  ناتواني هاي  که  مي دهد  نشان  نیز  من  دید 
پولیس و فرمانده لواي ارتش درکندز، سبب سقوط مناطق 
به دست طالبان شده است. هنوز، خطر سقوط مناطق به 
دست طالبان در کندز وجود دارد. اگر حکومت مرکزي 
اصالحات فوري را در تعیین مقام هاي ارشد دولتي انجام 
در  کندز  در  که  کساني  شد.  خواهد  منفجر  کندز  ندهد، 
و  اند  شده  بشر  حقوق  نقض  به  متهم  گذشته  سال هاي 
به نام هاي مختلف خانه نشین شده اند، اکنون مردم کندز 
آنها را عامل اصلي ثبات مي دانند. باشنده هاي کندز باور 
به کار  تا زماني که فرماندهان محلي کندز دست  دارند، 
نشوند، سیاهي لشکر کارساز نخواهد بود.. فرمانده نبي، 
مشهور به گیچي، از فرماندهاني است که در جنگ اخر 
داده  ذال شکست  قلعه  ولسوالي  در  را  طالبان  کندز،  در 
است. نبي گیچي کسي است که سمت رسمي ندارد؛ اما 
با گرد آوري پول از باشنده هاي قلعه ذال، به خریداري 
جنگ افزار پرداخته و طالبان نتوانسته اند، حتا یک پوسته 
را در منطقه زیر کنترول این فرمانده محلي تصرف کنند؛ 
بل بیشترین تلفات را متقبل شدند. فرمانده میرعلم خان 
که نامش در فهرست ناقضان حقوق بشر دیده بان حقوق 
مناسب  گزینه  یگانه  را  او  کندز  باشنده هاي  است،  بشر 
براي امنیت این والیت مي دانند. هم اکنون ولسوالي هاي 
دشت ارچي، چهاردره، امام صاحب، خان آباد، علي آباد 
و گورتیپه در آتش ناامني ها مي سوزد. تنها نیرویی که از 
این مناطق دفاع مي کنند، نیروهاي محلي اند. گفته مي شود 
در جنگ کندز نزدیک به شش هزار نظامي کشور در برابر 
نزدیک به دو هزار هراس افگن مي جنگند و از سنگینترین 
جنگ افزارها در کندز کار گرفته شده است. اگر به کندز 
گویند:  مي  که  سخن  این  نشود،  جدي  و  فوري  توجه 
مرگ مي خواهي، کندز برو! به حقیقت مبدل خواهد شد 
و والیت هاي شمالي یکي پي دیگر سقوط خواهند کرد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة       y 1527  یک     شنبه           13 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    14رجب  ا لمرجب     y 1436   3  می        2015 گزارش
رییس جمهور در مراسم گرامی داشت از بیست وسومین سالروز پیروزی مجاهدین:

جهاد تاریخ ساز ما نقشۀ جهان را دگرگون ساخت
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پــایــاِن
 بــــــــــــــــاز   ی

بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 
این  است.  نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت، 
بدان معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی 
و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ 
این  پایان  که  شده  روشن  نکته  این  ولی 
و  شدت  رفته رفته،  و  گردیده  آغاز  بازی 
سرعت می یابد و باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
به  پیوند  در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و 
و  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 
به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ  در  حضور 
یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 
پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 

پیش بینی( مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که عمدتًا با اشاراتی به بخش های 
ارایه  پاسخ ها  شد  خواهد  تالش  دیگر 
در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی  شوند؛ 

صورتی به دست می آید که از آغاز تا پایان، 
واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته  این  به 

نگریسته شود.
-۳-1 عنصر قومیت:

از زمانی که افغانستان کنونی به عنوان یک 
قومی  مناسبات  کرد،  وجود  عرض  کشور 
به  عمده  مشکالت  از  سرزمین،  این  در 
چپی ها،  کودتای  دوران  تا  می رفته.  شمار 
الیه های  در  پنهان  گونۀ  به  مشکالت  این 
با  اما  بود،  جریان  در  اجتماعی  مختلِف 
فراهم شدن زمینۀ تشکیل گروه های مسلح، 

انفجار مناسباِت قومی اتفاق افتاد.
میان  در  احزاب چپ و هم  در درون  هم 
قومی  شکاف های  مجاهدین،  گروه های 
کنار  در  و  داشت  وجود  آشکار  گونۀ  به 
سال های  در  جنگ  اصلی  ماهیت  این که 
نیز  قومیت  عنصر  بود،  ایدیالوژیک  جهاد، 
ریشه های محکمی در رویارویی گروه های 
متخاصم و حتا در درون این گروه ها دوانده 

بود.

در  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  سرنگونی 
تاریخی  دورۀ  یک  آغاز   ،1۹۹2 بهار 
بود.  افغانستان  در  قومی  عدالت خواهی 
خون ریزی های  با  عدالت خواهی  این 
همراه  فراوانی  بی عدالتی های  و  بی شمار 
توجه  با  آن ها  از  گریز  که  مشکالتی  بود؛ 
به گذشتۀ تاریخی، از جهاتی ناممکن بود.

تأکید بر مسالۀ قومیت در این ماجرا بدان 
و  داخلی  عناصر  و  عوامل  که  نیست  معنا 
خارجی دیگری که در جنگ های حکومت 
انداخته  نظر  از  داشتند،  نقش  مجاهدین 
به ویژه  بیرونی،  عوامل  این که  تازه  شوند. 
مداخالت کشورهایی نظیر پاکستان، ایران، 
را  نقش  اصلی ترین  سعودی،  و  ازبکستان 
این جنگ در  در شعله ور نگه داشتن آتش 

افغانستان داشتند.
باالخره این درگیری، حضور و ظهور گروه 

تازه ای به نام طالبان را در پی داشت.
طالبان چه به دلیل اهداف خودشان و چه 
خویش،  حامیان  منافع  تأمین  منظور  به 
و  شدیدترین  با  را  قومی  حذف  تیوری 
بی سابقه ترین نوع آن به پیش بردند، که به 

نتیجه نرسید.
تالش هایی  طالبان،  سرنگونی  از  پس 

قومی  مناسابت  عادی سازی  راستای  در 
رأس  در  کرزی  حامد  پذیرش  شد.  انجام 
مقاومت  شامل  گروه های  سوی  از  قدرت 
این تالش ها بود؛  از  ضد طالبان، نمونه ای 
عصبیت  برگ  و  شاخ  و  تنه  ریشه،  ولی 
قومی در افغانستان به اندازه ای از قوت و 
وسعت برخوردار بود که این چاره جویی ها 
نمی توانست به عادی سازی مناسبات قومی 

بینجامد. 
گونۀ  به  قسمًا  این  بار  و  دیگر  بار  یک 
اخیر  انتخابات  در  قومی  تعصب  مدنی تر، 
ریاست جمهوری چهره نمایاند. طرف های 
و  پنهان  و  ناخواسته  یا  خواسته  رقیب، 
آشکار، از این حربه استفاده بردند و هرچند 
تالش شده بود در ترکیب دو گروه اصلی 
رقیب در این انتخابات، کثرت گرایی قومی 
به نمایش گذاشته شود، تحریک احساسات 
در  هواداران شان همچنان  و  حامیان  قومی 

دستور کار هر دو قرار داشت. 
رسانه های افغانستان هم با این که بزرگترین 

تجربۀ اطالع رسانی را در انتخاباِت گذشته 
شعله ور  در  رساندند،  انجام  به  موفقیت  با 
یا  مستقیم  قومی،  تعصبات  ساختن 

غیرمستقیم نقش بازی کردند.
چنین حالتی، یا می توانست بار دیگر به یک 
و  منجر شود  قومی  رویارویی خشونت بار 
تأثیر  به صورتی  انتخابات  نتیجۀ  بر  هم  یا 
دولت وحدت  امروز  آن چه  به  که  بگذارد 
این  در  گردد.  منتج  می شود،  خوانده  ملی 

میان گزینۀ سوم، منتفی به نظر می رسید.
-2 نقش و منافع جامعۀ جهانی:

چرا  و  بی چون  و  گسترده  حمایِت  تجربۀ 
جهانی  جامعۀ  برای  قدرت  محور  یک  از 
و  )امریکا  آن  کلیدی  بازیگران  به ویژه  و 
اروپا( بسیار زیان بار و ناخوشایند بود. در 
حالی که جامعۀ جهانی از ابتدای حضورش 

 – طالبان  از سرنگونی  بعد   - افغانستان  در 
با  متناسب  روابط  تأمین  با  می توانست 
برای  هم  قدرت،  مختلف  محورهای 
پیروزی  برای  هم  و  خود  منافع  تضمین 
از  بهتر  جدید،  مرحلۀ  در  افغانستان  مردم 
تا  که  بود  این  حقیقت  کند.  عمل  این ها 
به جز  انتخابات ریاست جمهوری 200۹، 
اطرافش،  حلقۀ  و  کرزی  رییس جمهور  از 
هیچ فرد و گروه دیگری از حمایت جامعۀ 

جهانی بهرۀ الزم را نبرد.
و  نیاورد  دوام  سیاسی  ازدواج  این  اما 
جمهوری  ریاست  پایانی  سال های  در 
یا  وی  حکومت  میان  رابطه  کرزی،  حامد 
یک  و  وی  شخص  شود  گفته  است  بهتر 
غربی  حامیان  با  اطرافیانش،  معدود  حلقۀ 
متحدۀ  ایاالت  اخص  به طور  افغانستان، 
باالخره  و  تیره گی  سردی،  به  امریکا 

عقده مندی  و نوعی رو در رویی گرایید.
حمایت  این که  وجود  با  ترتیب،  این  به 
انتخاباتی  دستۀ  از  غربی  خاِص  حلقات 
حمایت  این  بود،  واضح  اشرف غنی  داکتر 
در حدی که رییس جمهور غنی را به یک 
رییس جمهور کرزِی دیگر مبدل کند، قرار 
نداشت و بهترین گزینه برای حامیان غربی 
با  دولتی  متحده،  ایاالت  افغانستان، خاصتًا 
دو محورِ قدرت بود که نه از کنترول خارج 
شود و نه هم در صورت ناکامی، اصرار و 

زمینه برای دوام خویش داشته باشد. 
پاکستان  جمله  از  افغانستان  همسایه گاِن 
این  به  نیز  هندوستان  و  ایران  حدی  تا  و 
تأمین  امکان  دیگر  که  بودند  رسیده  باور 
منافع شان در افغانستان از مسیر حمایت از 
به  رسیدن  برای  خاص  گروه های  و  افراد 
تأمین  راه  تنها  بل  نمی گذرد؛  قدرت  رأس 
افغانستان، حضور  در  درازمدت شان  منافع 
افراد و گروه هایی که با آنان رابطه دارند، در 

جایی در درون دایرۀ قدرت است.
مانند  جهانی  و  منطقه یی  دیگِر  بازیگران 
عربی  کشورهای  و  ترکیه  چین،  روسیه، 
افغانستان  در  درازمدت شان  منافِع  هم 
حداقل  که  می دیدند   دولتی  وجود  در  را 
را  افغانستان  در  آن ها  حضور  دریچه های 

کاماًل نبندد.
که  بودند  بیرونی یی  عوامل  از  همه  این ها 
خوردِن  رقم  در  را  کدام  هر  پای  نقش 
کنونی  شکِل  به  افغانستان  انتخابات  نتیجۀ 

به وضوح می توان دید. 
شد،  اشاره  قباًل  چنان چه  حال،  این  با 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان، 
به شمار  این کشور  تاریِخ  نقطۀ عطفی در 

می رود.

سکوت مردان
مردها کم حرف تر از زن ها هستند. این را هم عامۀ مردم قبول دارند و هم تحقیق های 
روان شناس ها آن را ثابت کرده است. روان شناس ها می گویند زن ها روزانه 6هزار تا 
۸هزار لغت به کار می برند اما مردها یک سوم این تعداد کلمات را می گویند. دلیل 
این پدیده آن طور که عصب شناس ها می گویند، این است که مرکز تکلم در مردها 
فقط در سمت چپ مغزشان واقع شده است اما مرکز تکلم در زن ها هم در سمت 
راست و هم در سمت چپ مغز وجود دارد. البته روان شناس های تکاملی می گویند 
مردها در طول هزاران سال یاد گرفته اند کم حرف باشند. آن ها می گویند هزاران سال 
پیش مردها برای شکار باید خاموش کمین می کردند وگرنه شکار فرار می کرد و 

بقای خانواده به خطر می افتاد.
از  و  می زدند  حرف  خودشان  خانم  هم گروهی های  با  باید  زن ها  طرف،  آن  از 
بچه های شان مراقبت می کردند. بقای آن ها به همین رابطه داشتن برمی گشت. مردها 
باز می کنند و مهارت های کالمی شان از زن ها کمتر  در طول رشد هم دیرتر زبان 

است. در ادامه به این شکل های متفاوت حرف زدن مردان و زنان می پردازیم.
 تیتروار حرف زدن مردها

اگر صحبت کردن در مورد مسایل روزمره را به دو شیوۀ گزارش توصیفی و گزارش 
علمی تقسیم کنیم، زن ها به شیوۀ توصیفی و مردها به شیوۀ علمی حرف می زنند. 
در واقع خانم ها، بیشتر در مورد جزییات حرف می زنند اما حرف زدن مردها بیشتر 
منطقی و علمی است. آن ها آن چیزی که فکر می کنند گفتنش الزم است را می گویند. 
برای همین به نظر می رسد مردها فقط تیتر اتفاق ها را می گویند و نه شرح آن ها را. 
این اصاًل به این معنا نیست که شوهرتان نمی خواهد شما از اتفاقاِت روزمره خبردار 
شوید، یا شما را الیق دانستن آن ها نمی داند. مردها به طبیعِت خودشان رفتار می کنند 

و شما نباید با دید زنانۀ خودتان حرف های آن ها را تفسیر کنید.

صراحت مردان
مردها  چرا  دارند  گالیه  و  می زنند  را  خودشان  حرف  غیرمستقیم  معموالً  زن ها 
چای  بگویید  همسرتان  به  شما  است  ممکن  مثاًل  نمی فهمند.  را  حرف های شان 
نمی خوری و منظورتان این باشد که باید با هم چای بخوریم. اما مردها معموالً به 
دروِن خودشان مراجعه می کنند و اگر چای میل نداشته باشند، با صراحت این را 
می گویند. این صراحت نشانۀ بی ادبی یا بی توجهِی همسرتان نسبت به شما نیست. 

او فقط طبق طبیعِت مردانه اش به شما گوش می دهد.
 

 دستور دادن مردان
مردها از کودکی به امری حرف زدن عادت می کنند و دخترها به پیشنهادی حرف 
زدن. پسرها در بازی های شان می گویند: »توپ را برای من بنداز!« اما دخترها می 
گویند: »می آیید با هم خاله بازی کنیم؟« هم دخترها و هم پسرها به خاطر شیوۀ خاص 
حرف زدِن خودشان تشویق می شوند و این نوع حرف زدن در آن ها نهادینه می شود. 
اگر مردی از جمله های امری زیادی استفاده می کند به این معنا نیست که صبح تا 
مردانه اش  طبیعت  فقط طبق  است،  کردن  ریاست  شب دستور می دهد و قصدش 
رفتار می کند. این که جمالت مردانه را همانند دنیای زنانه و ظریِف خودتان ـ که 
همۀ جمله ها را ترجیحًا به صورِت پیشنهاد می گویید تا به صورت امر ـ تفسیر کنید، 

چیزی را حل نمی کند.
ضعِف ذهن خوانی در مردان

زن ها راحت تر می توانند ذهن دیگران را بخوانند. مردها در این مورد خیلی ضعیف تر 
عمل می کنند. آن ها کمتر از زن ها از روی چهره به قصد یا احساِس پشِت آن پی 
می برند. شما به عنوان یک زن، احتماالً از این ناتوانِی مردها خیلی شاکی هستید و 
آن را به پای بی توجهی می گذارید؛ اما واقعًا این شم زنانۀ شما را آن ها ندارند و بهتر 

است احساسات تان را به زبان بیاورید تا آن ها متوجه شوند.

منبع: پرشین پرشیا
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بخش سوم و پایانی

رازهای روان شناختِی مردانه یی 
بداند باید  زنی  که هر 

)ویژۀ بانوان(

بخش دوم

فهیم دشتی
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گذشتۀ  از  بخشی  روایت  وسترن،  سینمای 
که  مقطعی  نیست.  دور  هم  زیاد  که  امریکاست 
ایالت های شرقی کرانۀ اقیانوس اطلس می روند تا 
ایالت های جنوب غربی امریکا را تا کرانۀ اقیانوس 
آرام فتـح کنند. این دوران از التهابات اجتماعی و 
سیاسی سرشار است، با انبوه حوادث تکا ن دهنده 
و ماجراهای پرهیجان. گنجی بی کران از حکایات 
غریب و داستان های پرکشش. زمینۀ تاریخی این 
فراتر  سال  پانزده  ده  از  پرتب وتاب  داستان های 
نمی رود و تنها برشی باریک از گذشتۀ امریکا را در 
بر می گیرد. دوره یی پرآشوب در حوالی سال های 
1۸6۵ تا 1۸۸0 که پس از پایان جنگ های داخلی 

فرا رسید
زمان  در  که  بود  امریکایی  بازیگر  تنها  وین  جان 
حیاتش، سیمای اسطوره یی پیدا کرد. او با هیکل 
تنومند، حرکات نرم و صدای کلفت و دورگه اش 

از ابعاد انسانی بزرگ تر بود.
وین«  »جان  به  معروف  موریسون«  میچل  »ماریو 
روز 26 می 1۹0۷ در ایالت ایووا در شمال شرقی 
در   1۹۷۹ جون   11 روز  و  آمد  دنیـا  به  امریکا 
الس آنجلس  در  سرطان  اثر  بر  ساله گی   ۷2 سن 

درگذشت.
فلم   1۷0 در   1۹۷2 سال  در  مرگ  از  پیش  وی 
نقش آفرینی کرد و در سال 1۹6۹ با فلم »سنگریزۀ 
بهترین  اسکار  جایزۀ  دریافت  به  موفق  واقعی« 

بازیگر مرد شد.
»جان وین« تجسم ایده آل های سنتی یا به اصطالح 
امروزه  شاید  که  بود  امریکایی  اصیل  ارزش های 
باشد.  ناخوش آیند  جهان  مردم  از  بسیاری  برای 
و  است  آزادمردان  جوالنگاه  جان وین  امریکای 
قلمرو نظم و قانون. نظمی که چه بسا ظالمانه است 
و قانونی که می تواند طرف دار زورمندان باشد. این 
امریکا اعتماد فراوان و ارادۀ قوی دارد و تا حدی 
هم قلدر و زورگوست. از هرچیز و هرکسی برتر 
است و چون از دیگران قوی تر است، پس به خود 
با زور هم  حق می دهد که حرف و نظِر خود را 

پیش ببرد.

جان وین از زمانی که در سینما به شهرت رسید، 
محافظه کارانه  و  کهنه  اندیشه های  نمایندۀ  همیشه 
بیشتر  که  اسپانیا  داخلی  جنگ  جریان  در  بود. 
شهروندان آزادی خواه امریکا و جهان از بنیادهای 
جمهوری حمایت می کردند، جان وین سرسختانه 
قاتالن  که  سلطنت طلب  ناسیونالیست های  از 
دموکراسی جوان اسپانیا بودند، پشتیبانی می کرد و 

برای آن ها کمک مالی می فرستاد.
امریکا  ورود  با  وین  جان  دوم،  جهانی  در جنگ 
به جنگ و گشودن جبهۀ شرِق اروپا مخالف بود، 
زیرا عقیده داشت که جنگ فرصتی است تا آلمان 
تا  کند  را یک سره  »اتحاد شوروی«  نازی حساب 

جهان از »شر کمونیسم« راحت شود.
به همین ترتیب، جان وین از عملیات ارتش امریکا 
در کوریا و ویتنام نیز دفاع کرد، زیرا جنگ طلبی 
به  موجه  دفاع  را  متحده  ایاالت  برتری جویی  و 
کمونیسم  تهاجم  برابر  در  آزاد«  »جهان  اصطالح 
امریکا  روشن فکران  که  دورانی  در  و  می دانست 
محکوم  را  ویتنام  خاک  به  بی رحمانه  لشکرکشی 
»کاله  فلم   1۹6۸ سال  در  وین  جان  می کردند، 
سبزها« را ساخت که به حمالت بی رحمانۀ ارتش 

امریکا، سیمایی عادالنه و اخالقی می داد.
بیشتر سینمادوستان، تصویر جان وین را بیشتر از 
خود او دوست دارند. او را نه پشت تریبون های 
او  می پسندند.  سینما  پردۀ  روی  بلکه  تبلیغاتی، 
روی اکران زنده تر و شاداب تر و انسان تر است و 

در تاریکی سینما او را روشن تر می بینیم.
زمان  در  که  بود  امریکایی  بازیگر  تنها  وین  جان 
هیکل  با  او  کرد.  پیدا  اسطوره یی  سیمای  حیاتش 
تنومند، حرکات نرم و صدای کلفت و دورگه اش 
از ابعاد انسانی بزرگ تر بود. وقتی تفنگ به دست 
می گرفت و بر پشت اسب به سوی افق های دور 
کارهایی  او  از  که  می دانست  تماشاگر  می تاخت، 
برمی آید که فراتر از توش و تواِن ماست. در عین 
با  معمولی  بود  انسانی  نقش ها  بیشتر  در  او  حال، 
تمام ضعف ها و محدویت های بشری، برای همین 
هم می توانستیم با او همدردی داشته باشیم و گاه 

در جلد او فرو برویم.
گذشتۀ  از  بخشی  روایت  وسترن،  1.سینمای 
که  مقطعی  نیست.  دور  هم  زیاد  که  امریکاست 
ایالت های شرقی کرانۀ اقیانوس اطلس می روند تا 
ایالت های جنوب غربی امریکا را تا کرانۀ اقیانوس 
آرام فتـح کنند. این دوران از التهابات اجتماعی و 
سیاسی سرشار است، با انبوه حوادث تکان دهنده 
و ماجراهای پرهیجان. گنجی بی کران از حکایات 
غریب و داستان های پرکشش. زمینۀ تاریخی این 
فراتر  سال  پانزده  ده  از  پرتب وتاب  داستان های 
نمی رود و تنها برشی باریک از گذشتۀ امریکا را در 
بر می گیرد. دوره یی پرآشوب در حوالی سال های 
1۸6۵ تا 1۸۸0 که پس از پایان جنگ های داخلی 

فرا رسید.
هیچ بازیگری در سینمای امریکا مانند جان وین به 
ژانر یا شاخۀ سینمای وسترن هویت نداده است. 
و»کرک  کوپر«  »گری  از  هالیوود  بزرگان  همۀ 
استوارت«  »جیمز  و  لنکستر«  »برت  تا  داگالس« 
»رابرت  نیومن«،  »پل  نزدیک تر  سال های  در  و 
ردفورد«، »استیو مک کویین«، »کلینت ایستوود« و 
»کوین کاستنر« به قهرمانان غرب وحشی جان داده 
اند، اما هیچ یک از آن ها به برازنده گی و استواری 
دشت های  و  غریب  دره های  دل  در  وین  جان 
ناآشنا جا  دیار  آن  درخشان  آسمان های  و  پهناور 

نیفتادند.
جان وین با قد افراشته، چهرۀ سوخته و نگاه عمیق 
با چشم اندازهای بکر و غریب غرب، وحشی یگانه 
سیمای  در  کالنتر،  یا  گاوچران  قالب  در  او  بود. 
دنیای  تیپیک  مرد  نظام،  سواره  یا  بند  ششلول 
وسترن بود که گویی همان دم از دل چشمه های 

رخشان و صخره های سخت برجوشیده بود.
غرب  اصیِل  مرد  یا  وسترنر  یک پارچه  خود  او 
نیاز  بود. یل آشنای دشت های بی کران غرب، که 
نداشت نقش کابوی را بازی کند. درست برعکس: 
این کابوی بود که نیاز داشت از او تقلید کند تا به 

یک کابوی واقعی بدل شود.
ایفای نقش کرده،  جان وین در نزدیک 200 فلم 

اما سیمای واقعی او در سینمای وسترن است که 
فراخ  پهن دشت های  در  می گیرد  جان  کمال  به 
سوار«  »یکه  این  که  است  پرسنگالخ  دره های  و 
قامت  تمام  با  شادابی،  و  سرزنده گی  از  سرشار 
در افق قد می کشد. غولی زیبا که از بطن طبیعت 
وحشی زاده می شود، آماده، تا بر افق ها و افالک 

چیره شود.
ترسیم  وسترن  سینمای  اصلی  نمایه های  از  یکی 
تضاد فرهنگ مدنی )شهرنشینی مدرن( با مناسبات 
و ساختارهای سنتی )خانه به دوشی بدوی( است. 
جان وین در جان دادن به این بعد از جهان وسترن 
بی نظیر است. در قیافۀ مردانه، در منش و رفتار او 
چیزی مرموز، بدوی و دست نیافتنی هست که او 
به سرشت  و  دور  مدنی  و  عرفی  الگوهای  از  را 

وحشی وسترن نزدیک می کرد.
در رفتار او پویه یی غریزی هست که او را از تکرار 
سایه روشن  در  او  سیمای  می کند.  دور  ابتذال  و 
عواطف و انگیزه های گوناگون تغییر رنگ می دهد. 
خشم و خشونت مردانۀ او در یک آن به عطوفت 
زمخت  پیکر  در  گویی  می شود؛  بدل  مهربانی  و 
کز  بی آزار  و  معصوم  کودکی  بیابانی«،  »غول  این 

کرده است.
جان وین در سال 1۹26 در زمان سینمای صامت، 
سال  در  بعد  سال ها  و  کرد  شروع  را  بازیگری 
1۹۳۹ بود که با وسترن برجستۀ جان فورد به نام 

»دلیجان« به شهرت رسید.
سیمای  که  بود  فورد  جان  حماسی  فلم های  در 
قوام  ناپذیر  زوال  اسطوره یی  حد  تا  وین  جان 
گرفت. در فلم هایی مانند »قلعه«، »آپاچی« ، »ریو 
روبان  با  »دختری  »جست وجوگران«،  گرانده«، 
لیبرتی واالنس  فرمان«، »مردی که  زرد«، »آخرین 
به  امروزه  فلم ها  این  نظام«.  »سواره  و  کشت«  را 

گنجینۀ کالسیک سینما پیوسته اند.
سیمای  تکوین  در  که  دیگری  بزرِگ  سینماگر 
اسطوره یی جان وین سهم داشت، »هاوارد هاکز« 
است که پس از ساختن وسترنی زیبا به نام »رود 
سرخ« به سال 1۹4۸، در سال های بعد با سه گانه یی 
جان  بازیگری  بلوغ  شد  موفق  استادانه  و  ظریف 
وین را به نمایش بگذارد. این سه گوهر سینمای 
و  لوبو«  »ریو  براوو«،  »ریو  از:  عبارت اند  وسترن 

»الدورادو«.
جان وین دو فلم نیز کارگردانی کرد؛ وسترنی به 
نام آالمو در سال 1۹۵۹ و فلم جنگی »کاله سبزها« 
در سال 1۹6۸. اما در ستایش از او الزم نیست از 
باید  به ساده گی  فلم سخنی گفته شود و  این دو 
گفت که او بازیگری توانا بود که سینمای وسترن 

به او مدیون است.
نامدار  ستارۀ  وین«،  »جان  نقش آفرینی  آخرین 
فلم  او در  از مرگ  بعد  امریکا، ۳1 سال  سینمای 
غرب  سواران  »توفان  �تخیلی  علمی  وسترن 
طالیی« محصول سال 1۹۸4 در قالب دی وی دی 
پردۀ  روی  به  هرگز  این  از  پیش  که  شد  عرضه 

سینما نیامده بود.
در  سینمایی  فعالیت  دهه  چند  طی  وین«  »جان 
بیش از 1۷0 فلم سینمایی نقش آفرینی داشت که 
اولین آن ها در 1۹ ساله گی با نام »سرخ پوستی از 

هاروارد« بود.
بزرِگ  بازیگر  این  درگذشت  از  سال   ۳6 اگرچه 
هالیوود می گذرد، اما محبوبیِت وی به واسطۀ بازی 
کابوی همچنان حفظ شده  فلم های وسترن و  در 
است و انجمن فلم امریکا در سال 1۹۹۹، او را به 
عنوان یکی از 1۳ بازیگر بزرگ تمام ادوارِ هالیوود 

انتخاب کرد.
منـبع: آفتاب
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فاصله   میان مردم و حکومت...
را  اظهارات  این  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
دیروز هنگام گشایش »کنفرانس ملی نماینده گی موثر در 

حکومت داری محلی« مطرح کرد.  
 ۳4 از  والیتی  شوراهای  اعضای  کنفرانس،  این  در 
روز  سه  مدت  به  است  قرار  و  جمع  کشور  والیت 
پیرامون مسوولیت ها صالحیت ها و چگونگی نظارت از 
عملکردهای حکومت توسط شوراهای والیتی بحث و 

تبادل نظر صورت گیرد.
وضعیت  تشریح  به  سخنانی  در  کشور  اجرایی  رییس 
موجود در کشور پرداخته و دوری و فاصله میان مردم 
و حکومت را یکی از چالش های اصلی در کشور عنوان 
نموده افزود: دوری و فاصله میان مردم و حکومت یکی 
و شوراهای  است  کشور  در  مشکالت  اصلی  عوامل  از 
به  مردم  نماینده گی  برای  آدرس  نزدیکترین  والیتی 

حکومت می باشد.
رییس اجرایی با تأکید به حق نظارت شوراهای والیتی 
گفت: وقتی خطاب به مردم افغانستان می گفتیم که شما 
قدرت را به ما بدهید تا ما قدرت را به شما بازگردانیم 
یکی از مظاهر آن همین حق نظارت شماست که امروز 

در کنار شما قرار داریم و از شما حمایت می کنیم.
کسب  و  کشور  در  وضعیت  بهبود  برای  حل  راه  یگانه 
قاطع  عملکرد  اجرایی  رییس  دیدگاه  از  مردم،  رضایت 
عرصه ها  تمام  در  شرایط  بهبود  و  حکومت  صادقانه  و 
حل  به  موفق  زمانی  تنها  حکومت  این که  و  شد  عنوان 
بحران های کنونی خواهد شد که مردم از وی حمایت 
در  مشکالت  از  عبور  راستای  در  هم  با  همه  و  نموده 
کنار هم قرار داشته باشند که نزدیک ترین و موثرترین 
وسیله برای عملی شدن این هدف، نمایندگان مردم در 

شوراهای والیتی می باشد.
دوری  افزود:  صحبت هایش  ادامه  در  اجرایی  رییس 
مسووالن  و  مردم  میان  فاصله  ایجاد  و  نظام  از  مردم 
بوده  گذشته  سال  سیزده  در  اصلی  چالش های  از  یکی 
که پیامدهای وخیمی را به دنبال داشته است. اما اکنون 
رهبران حکومت وحدت ملی به شدت تالش دارند تا به 
هر شیوۀ ممکن این فاصله کاهش و در نهایت از میان 
تامین  برای  تر  سریع  و  بهتر  زمینه های  تا  شود  برداشته 

امنیت و ثبات و رشد و انکشاف مساعد گردد.

هارون مجیدی
»عشق،  نام  زیر  عرفانی  ادبی-  کنفرانس  هشتمین 
گذشت، عدالت و آرامش همگانی« دیروز در جنب 
آرام گاه قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در 

والیت پنجشیر برگزار گردید.
در این برنامه که از آدرس »نهاد آموزشی افغان« و با 
هم آهنگی بنیاد شهید مسعود برگزار شده بود، شماری 
از شاعران، نویسنده گان، استادان دانشگاه ها از والیات 
هرات، کابل، ننگرهار، کاپیسا، بلخ و پنجشیر اشتراک 

کرده بودند.
برنامه با زمزمۀ آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی 
پروفیسور  برنامه،  این  سخنران  نخستین  و  شد  آغاز 
سکینه یعقوبی موسس و رییس اجرایی نهاد آموزشی 
خوانش  به  را  کنفرانس  افتتاحیۀ  پیام  که  بود  افغان 
تابناک  چهرۀ  مسعود  احمدشاه  شهید  گفت:  گرفته، 
این  هم  جانبی  از  و  ماست  عصر  حماسی  تاریخ 
عالقه مندان  از  یکی  آشنا،  جهان  و  نامور  شخصیت 
ادبیات عرفانی به ویژه موالنا، حافظ و بیدل بوده است 
که با در نظرداشت این مناسبت نیک، بر آن شدیم که 
هشتمین کنفرانس ادبی- عرفانی خود را در  آرام گاه 

او برگزار کنیم.
همه  برنامه،  این  در  گفت:  هم چنان  یعقوبی  بانو 
ملی  قهرمان  چون  آمده ایم؛  گردهم  همدل  دوستان 
کشور همواره با قلب بی آالیش برای عدالت و آرامش 
همگانی تالش کرد؛ اکنون رسالت ماست که این راه 

را ادامه دهیم.
احمدشاه  شهید  از  سخنانی  یادآوری  با  یعقوبی  بانو 
است  کشور  ملی  قهرمان  از  گفته یی  گفت:  مسعود 
که بدون عرفان و ادب نمی شود کار سیاسی کرد و 
سیاست زمانی موفق است که عشق، عدالت و آرامش 
همگانی داشته باشد؛ با الهام از این سخن آرزو داریم 
تا بارهای دیگر نیز این برنامه را در آرام گاه او برگزار 

کنیم.
او گفت که شاعران و بزرگان ادبیات ما همواره ما را 
به عشق و گذشت دعوت کرده اند تا با استفاده از آن 

زنده گی خود را سروسامان دهیم.
به  را  تحایفی  افغان،  آموزشی  نهاد  اجرایی  رییس 
رهبری بنیاد شهید احمدشاه مسعود اهدا کرد و گفت 
هرات،  مرمر  سنگ  از  استفاده  با  تا  می خواهیم  که 

لوحی را برای آرام گاه قهرمان ملی کشور بسازیم.
عبدالرحمن کبیری، سرپرست والیت پنجشیر ضمن 
در  گفت:  برنامه  این  در  مهمانان  خوش آمدگویی 
زمانه های  از  کتاب خوانی  فرهنگ  پنجشیر  والیت 
همواره  آن  باشنده گان  که  داشته  رواج  دراز  و  دور 
استادان  و  بیدل، سعدی  فردوسی،  موالنا،  کتاب های 
دیگر زبان فارسی را می خواندند و با نگاه های آن ها 

آشنا بوده اند.
سرپرست والیت پنجشیر با اشاره به مشکالت جاری 
کشور، گفت: شرایط امروزی افغانستان همسانی های 
فراوانی با زمان زنده گی موالنا دارد و ما باید با استفاده 
از اندیشه و فلسفۀ موالنا بکوشیم تا این ناهنجاری ها 

را کاهش دهیم.
با  پنجشیر  والیت  سرپرست  کبیری  عبدالرحمن 
ابیاتی از موالنا به تبین اندیشۀ موالنا جالل  خوانش 

الدین بلخی در بخش های مختلف پرداخت.
مجری با خواندن غزلی از موالنا که در آن از سازها 
جالل  موالنا  هنری  گروه  بود،  شده  یادآوری  بیشتر 

الدین را به اجرا دعوت کرد.
برنامه آهسته آهسته با اجرای گروه هنری موالنا گرمی 
بیشتری را در خود می پرورید. آواز خوان این گروه با 
صدای خوش و تازه اش: ما ز باالییم و باال می رویم، 
ما دریاییم و دریا می رویم را به زمزمه گرفت و رباب، 

دف و نی شکایت های خود را حکایت کردند.
گروه هنری موالنا با استقبال بی دریغ و کف زدن های 

متدد مهمانان روبرو شد.
که  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  بهره  شاه  ولی 
نام کشور است و در برگزاری  خود از فرهنگیان به 
این برنامه زحمت های فراوانی کشیده بود، در سخنان 
کوتاهی گفت که قهرمان ملی کشور از مریدان مکتب 
عرفان اسالمی بود که امروزه ما در جوار آرام گاهش 
برای  می خواهیم  و  پرداخته ایم  عرفان  آیینه داری  به 

همدلی و آرامش، کاری کنیم.
آقای بهره در ادامۀ سخنانش با بیان ابیاتی از عرفای 
نام دار زبان فارسی تأکید کرد که دین مبین اسالم در 
پی پیشکش شهروند سالم برای اجتماع بشری بوده 
و ما زمانی به آن می رسیم که به گوهرهای دین که 
امروزه  شویم؛  آشنا  است،  اسالمی  عرفان  آن  یکی 
روانشناسان به این عقیده رسیده اند که هیچ پولیسی 
نمی تواند مردم را به آرامش برساند تا این که آنان خود 

به آرامش معنوی و فکری نرسانده باشد.
ابوالحسن  از  سخنانی  با  را  گفته هایش  بهره  آقای 
خرقانی و شاگردش خواجه عبداهلل انصاری به پایان 

برد.
احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه 
و یکی دیگر از سخنرانان برنامۀ عشق، گذشت، عدالت 
و آرامش همگانی گفت: آرزو دارم تا این برنامه آغاز 

نیکی باشد و ما بتوانیم در آینده عرس موالنا جالل 
الدین بلخی و عرفای دیگر سرزمین مان را در آرام گاه 

شهید احمد شاه مسعود برگزار کنیم.
در  برنامه ها  گونه  این  پُربار خواندن  با  مسعود  آقای 
با  سنتی  به گونۀ  پنجشیر  مردم  ادامۀ سخنانش گفت: 
داشتن  که  دارند  دیرینه  آشنایی  عرفانی  آموزه های 
چون  بزرگانی  کتاب های  از  کوچک  قفسه های 
این مردم  اند که  بیدل، حافظ و سعدی گواه  موالنا، 
با موضوعات عشق، عدالت، گذشت و آرامش آگاهی 
دارند و برگزاری این برنامه این سنت را با ارزش تر 

ساخت.
اشاره  با  احمدشاه مسعود  بنیاد شهید  رییس عمومی 
به عالقۀ قهرمان ملی کشور به ادبیات عرفانی گفت: 
بیدل و بزرگان دیگر  با موالنا، حافظ،  شهید مسعود 
عرفان و ادبیات کشور اُنس دیرینه داشت و کسانی که 
گوشۀ  گوشه  در  که  می دانند  دارند،  آشنایی  او  با 
کتابی  یک  همیشه  سنگرها  و  جبهات  در  افغانستان، 
آن  داشته های  از  و  داشت  با خود  را  بزرگان  این  از 

کتاب ها مستفید می شد.
تأکید کرد که شهید  ادامۀ سخنانش  آقای مسعود در 
آموزه های  از  الهام  با  را  خود  مشکالت  کوه  مسعود 
عرفانی بزرگان این عرصه حل می کرد؛ به همین خاطر 
است که می گویند مسعود یک قدرت درونی داشت 
و با همین قدرت خود با عالمی از مشکالت مبارزه 

می کرد.
گفته های  و  خاطرات  از   تعریف  با  مسعود  آقای 
داد: وقتی گفته می شود که  ادامه  ملی کشور  قهرمان 
شهید مسعود رهبر موفقی بود این موفقیت بیشتر در 
موضوعات سیاسی و نظامی نبود، بل موفقیت معنوی 

بود و او یک رهبر معنوی برای پیروانش بود.
بیرون  و  درون  امروزه  گفت:  هم چنان  مسعود  آقای 
بیشتر  آرامی  نا  این  روز  هر  و  است  ناآرام  انسان ها 
است  آرام  نا  کشورهای  از  یکی  افغانستان  می شود، 
برنامه های عرفانی می تواند تداعی کنندۀ  و برگزاری 
قلبی،  پیوند  باید  ما  باشد؛  انسان ها  ما  برای  آرامش 
عرفانی، ادبی و فرهنگی بین خود ایجاد کنیم و تمام 
دیوارهای تعصب، جهل، کینه و دوگانگی را بشکنیم؛ 

با یک رنگی و محبت زنده گی کنیم.
احمدولی مسعود تحایفی را که از طرف بنیاد شهید 
نهاد  رهبری  به  بود،  شده  آماده  مسعود  احمدشاه 

آموزشی افغان اهدا کرد.
ادامۀ هشتمین کنفرانس ادبی عرفانی عشق، گذشت، 
و  مقاالت  خوانش  ویژۀ  همگانی،  آرامش  و  عدالت 
شعر بود که در آن شماری از فرهنگیان حصه گرفتند.
بخش اول این برنامه با اهدای تحایفی به شماری از 
فرهنگیان کشور و صرف نان چاشت به پایان رسید و 
بخش دوم که ویژۀ موسیقی عرفانی بود، پایان بخش 

این کنفرانس یک روزه شد.
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دیدگاه های متضاد اعضای...
گروه  که  اسالمی  حزب  از  نماینده  دو  وی،  گفته  به 
خواهد  مذاکرات حضور  روند  در  است،  دیگر  جنگجوی 
داشت. جزئیات بیشتری از نحوه برگزاری مذاکرات منتشر 

نشده است.
تالش های پیشین برای گشایش کانال های ارتباطی از طریق 
قطر  در  طالبان  ارشد  مقام های  از  یکی  و  شده  انجام  قطر 
با حضور  آتی  برای روزهای  تایید کرده است که نشستی 
نماینده گان افغانستان، پاکستان و سایر کشورها قرار است 

برگزار شود.
از  برخی  سفر  که  می گوید  صلح  عالی  شورای  معاون  اما 

اعضای این شورا به قطر برای گفت وگو با طالبان نیست.
گفت:  صلح  عالی  شورای  اول  معاون  مجاهد  عبدالحکیم 
اعضای از این شورا برای شرکت در یک کنفرانس در مورد 

افغانستان وارد قطر شده است.
وی افزود: این کنفرانس غیررسمی که از سوی مؤسسه با 
نام »پگواش« برگزار می شود، به معنای آغاز گفت وگوهای 

رسمی صلح با طالبان افغانستان نیست.
داشت:  اظهار  افغانستان  صلح  عالی  شورای  اول  معاون 
در این کنفرانس ممکن است نمیاندگان پاکستانی و دیگر 
به  لودین«  »عطااهلل  باشند. همچنین  داشته  کشورها حضور 
به  نه  می کند  شرکت  کنفرانس  این  در  شخصی  صورت 

نمایندگی از شورای عالی صلح افغانستان.
آزادی  رادیو  به  افغانستان  صلح  عالی  شورای  اول  معاون 
به  صلح  عالی  شورای  سوی  از  اعزامی  هیأت  که  گفت 
دعوت مؤسسه پگواش برای شرکت در یک کنفرانس غیر 
رسمی  موضع  از  نماینده گی  به  نه  رفته اند  قطر  به  رسمی 

حکومت افغانستان.
از  نفر   ۸ تأیید حضور  بیانیه یی ضمن  انتشار  با  نیز  طالبان 
نمایندگان این گروه در این کنفرانس اعالم کرد که این به 

معنای شرکت در گفت وگوهای صلح نیست.
نیز  این  از  پیش  افغانستان  طالبان  که  آمده  اعالمیه  این  در 

در نشست های مشابه در جاپان و فرانسه شرکت کرده اند.

نگرانی شدید نماینده گان...
شمال می شوند.

او یادآور شد: »حاال چه معامالت پیدا و پنهانی وجود 
دارد که دولت در این قسمت ساکت است«.

از سویی هم، برخی نماینده  گان دیگر رهبران حکومت 
را به دست داشتن در ناامنی های شمال متهم کردند.

»مسوول  گفت:  قندوز  مردم  نماینده  عزیز  فاطمه 

حکومت  نارهبر  رهبران  قندوز  مردم  شدن  بی خانمان 
وحدت ملی است، آنان از احساسات مردم، جوانان به 

ویژه نیروهای امنیتی سوءاستفاده می کنند«.
خانم عزیز افزود که رهبران حکومت در رابطه به ناامن 
»ما  او:  گفته  به  زیرا  اند؛  کرده  »معامله«  شمال  سازی 
پیش از جنگ قندوز صدا بلند کردیم که وضعیت این 
والیت در حال بدتر شدن است؛  اما رهبران حکومت 

نشنیدند«.

رییس  و  امنیتی  نهادهای  مقام های  حال،  همین  در 
فرا  مجلس  شنبه  روز  جلسه  در  ملی  امنیت  شورای 
دریافت  نسبت  ها  مقام  این  اما  بودند؛   شده  خوانده 
به  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  سوی  از  مکتوبی 

جلسه امروز حاضر نشدند.
سرانجام  نماینده  گان،  انتقادهای  و  بحث ها  از  پس 
تصمیم بر آن شد که این مقام ها به جلسه روزدوشنبه 
جهت پاسخگویی به سواالت نماینده  گان حاضر شوند.

در هشتمین کنفرانس ادبی-عرفانی مطرح شد:

موفقیت شهید مسعود در معنویتش بود

ACKU
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ورزش
آلونسو: 

از کار مسی، نیمار و سوارز 
شگفت زده نشده ام

رفت  بازی  به  تیمش  فرانسوی  ستاره  کرد  امیدواری  ابراز  یوونتوس  سرمربی 
یوونتوس و رئال مادرید در لیگ قهرمانان برسد.

نهایی لیگ  نیمه  سه شنبه این هفته دو تیم یوونتوس و رئال مادرید در مرحله 
قهرمانان اروپا باید در تورین برابر هم قرار گیرند. در این دیدار به احتمال زیاد 
پل پوگبا بهترین بازیکن فصل لیگ ایتالیا به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود.

بازی  از  قبل  بازیکن  این  یوونتوس درباره شرایط  آلگری سرمربی  ماسیمیلیانو 
بزرگ برابر مادرید گفت: این بازی بزرگ از اهمیت زیادی نه تنها برای ما بلکه 
ایتالیا برخوردار است و می خواهیم هر طور شده نشان دهیم  برای کل فوتبال 
ایتالیا شایسته حضور داشتن در این مرحله است. بعد از مدت ها یک تیم ایتالیایی 
به این مرحله از لیگ قهرمانان رسیده است و به همین خاطر انگیزه زیادی داریم 
که نماینده خوبی برای فوتبال ایتالیا باشیم. برای کسب پیروزی برابر مادرید به 
میدان خواهیم رفت و تمام تالشمان را می کنیم که از فرصت پیش آمده استفاده 

کنیم و به فینال لیگ قهرمانان برسیم.
او در ادامه گفت: من به این هفته باور دارم. این هفته تقریبًا سرنوشت فصل ما 
را مشخص می کند. ما هنوز لیگ را نبرده ایم، این در حالی است که همه فکر 
می کنند قهرمان شده ایم ولی سرنوشت لیگ قهرمانان در همین هفته مشخص 
و  است  برخوردار  ما  برای  زیادی  اهمیت  از  مادرید  با  رفت  دیدار  می شود. 
می خواهیم هر طور شده در دیدار رفت به برتری برسیم. ما باید هر لحظه به 
برابر جنوا پیش رو خواهیم داشت.  بازی مشکلی  ما  بازی فکر کنیم. فردا  یک 
آن ها در میانه جدول قرار دارند و می توانند با آرامش و خیالی آسوده مقابل ما 

حضور پیدا کنند.
بازی  به  او  تا  می کنیم  را  تالشمان  تمام  گفت:  پوگبا  وضعیت  درباره  آلگری 
رفت برسد. می دانیم حضور او چقدر برای تیم مفید است ولی جانشینان خوبی 
تا  می مانیم  منتظر  مسابقه  از  قبل  ساعت  چند  تا  گرفتیم.  نظر  در  او  برای  هم 
کادرپزشکی تیم نظرشان را درباره پوگبا به ما بگویند. چیزی که قطعی است او 
به بازی برگشت می رسد و باید تالش کنیم او را به بازی رفت هم برسانیم ولی 

ارزیابی خودم این است که شاید پوگبا به بازی رفت برسد.
گذشته،  بازی  چهار  در  که  یوونتوس  سیستم  تغییر  درخصوص  یووه  سرمربی 
چهار پیروزی و 1۵ گل زده و تنها دو گل خورده را برای یووه به همراه داشته 
گفت: ما قبل از تغییر سیستم هم نتایج خوبی به دست آورده بودیم. اکنون با 
سیستم جدید هم نتایج خوبی به دست آمده است. شاید به خاطر این باشد که 

با این سیستم را به خوبی سیستم  بیشتر کرده ایم، چرا که کار  ما تمرکزمان را 
قبلی یاد نگرفته ایم. وقتی چنین بازیکنان با کیفیتی در اختیار دارید، تمام چیزها 
اطراف شما راحت تر پیش می رود. ما در حال حاضر در فرم و وضعیت خوبی 
قرار داریم، اما تیم نیاز به تعادل دارد، باید فردا هم تمرکزمان را حفظ می شود. 

ما هنوز در ابتدای راه هستیم و رم تنها سه امتیاز برای رسیدن به ما نیاز دارد.

پایگاه اینترنتی ساکرنت سه بازیکن برتر فوتبال جهان در ماه 
این فهرست کریستیانو رونالدو  اعالم کرد که در  را  گذشته 
در کنار لیونل مسی و استفان کیسلینگ به عنوان سه بازیکن 

برتر انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، سایت ورزشی ساکرنت پس از پایان هر ماه 
اقدام به انتخاب بهترین های دنیای فوتبال می کند که اغلب نام 
رونالدو و مسی در آن دیده می شود. پس از پایان ماه اپریل نیز 
این پایگاه اینترنتی از لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و استفان 
کیسلینگ به عنوان ۳ بازیکن برتر ماه نام برد که در نهایت 
مسی با رای کاربران این سایت معتبر به عنوان بهترین بازیکن 

ماه گذشته فوتبال جهان انتخاب شد.

** لیونل مسی )بارسلونا(
فوق ستاره بارسلونا در ماه گذشته توانست روند گلزنی خود 
را ادامه دهد و به جز لیگ قهرمانان در بقیه بازی های تیمش 

در لیگا چهره شاخص تیمش بود و توانست اختالف خودش 
را در گلزنی با رونالدو به عدد یک برساند. بارسلونا در این 
ماه برابر تیم های قدری چون پاری سن ژرمن، سویا و والنسیا 
آنها هم اکنون  بگیرد.  نتایج خوبی  توانست  میدان رفت و  به 
با یک امتیاز بیشتر در صدر قرار دارند. وقتی ژاوی در حال 
به  پایان فوتبالش را  از  اینیستا نشانه هایی  بازنشتگی است و 
به  نیز  نمایش می گذارد، همه تصور می کردند دوران مسی 
بازی  به  بازی  آرژانتینی  بازیکن  این  پایان رسیده است ولی 
عملکرد  است  توانسته  فصل  این  و  شده  بهتر  تیمش  برای 
خوبی برای بارسلونا داشته باشد و فصل بد خود را در سال 

گذشته جبران کند.
این  از  تمجید  با  نیز  اسپانیایی  خبرنگار  توماس  فرانسس 
بازیکن نوشت: مسی نه تنها به فرم خوب خود بازگشته بلکه 

از آن جلو هم زده است.
بیش از یک دهه از اولین بازی مسی با بارسلونا می گذرد و 

او اغلب در این دهه بهترین بازی هایش را به نمایش گذاشته 
و  می کند  فکر  گانه  به کسب سه  بارسلونا  با  او حاال  است. 
امیدوار است که بتواند هر ۳ جام فصل را با بارسلونا کسب 

کند.
مسی در ماه اپریل

بازی: 6 بازی
گل: 6 گل

پاس گل: 2 پاس گل
میانگین شوت در هر بازی: 4.۷

درصد تبدیل به گل کردن موقعیت ها: 21.۳
میانگین پاس های مهم در هر بازی: 2.2 پاس

میانگین دریبل در هر بازی: 4:0
** کریستیانو رونالدو

آخرین بازی که این بازیکن برای تیمش گلزنی کرده ۳ بازی 
رونالدو  ماه  این  در  خوب  شروع  از  پس  است.  بوده  قبل 
افت کرد و در دو بازی برای تیمش در لیگ قهرمانان برابر 
آتلتیکومادرید در گل زدن ناکام بود و این ناکامی در لیگای 
در  او  که  است  درست  داشت.  ادامه  نیز  آلمریا  برابر  اسپانیا 
این ماه ۸ گل به ثمر رسانده و روی کاغذ از لیونل مسی بهتر 
بوده است ولی ۵ گل از این تعداد گل را در بازی یک طرفه 
برابر گرانادا به ثمر رساند. به همین دلیل این بازیکن در رده 
دوم نظرسنجی ساکرنت درباره بهترین بازیکن ماه قبل قرار 

گرفته است.
رونالدو و رئال مادرید در این ماه بازی های حساسی را در 
را مشخص خواهند کرد.  لیگا  قهرمان  دارند که چهره  پیش 
به  تیم می تواند  این  ببینیم  و  بمانیم  منتظر  باید  آن  بر  عالوه 
فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یابد و به اولین تیمی در اروپا 

تبدیل شود که از قهرمانی خود دفاع کند یا خیر.
بازیکن را  این  اسپانیایی گل های  درمون کوریگان گزارشگر 
سفید  قوهای  قهرمانی  شانس  داشتن  نگه  زنده  اصلی  عامل 
این  می گوید:  رونالدو  از  تمجید  با  و  می داند  فصل  این  در 
یک ماه خیلی خوب برای رونالدو بود و همکاری خوبی که 
او در بازی های مهم رئال داشت باعث شد این تیم در لیگ 
قهرمانان اروپا و لیگا باقی بماند. در بازی با اتلتیکو مادرید نیز 

که او گل نزد، در صحنه گل بهترین کار ممکن را انجام داد و 
هرناندس را در کنار دروازه خالی قرار داد.

- رونالدو در ماه اپریل
بازی: ۸ بازی

گل: ۸ گل
پاس گل: 4 پاس گل

میانگین شوت در هر بازی: ۷.۳ شوت
درصد تبدیل به گل موقعیت ها: 1۸.2

میانگین پاس های اساسی در هر بازی: 2.۵ پاس
میانگین دریبل در هر بازی: 1.۳ دریبل

** استفان کیسلینگ
حضور استفان کیسلینگ در بین ۳ نامزد نهایی نشان می دهد 
کرده  سپری  را  فوق العاده خوبی  بازی های  تیمش  در  او  که 
توجه  مورد  می رسد  نظر  به  که  آلمانی  بازیکن  این  است. 
یواخیم لوو نیست باعث شده تا بایر لورکوزن به کسب سهمیه 
با گل های  این مهاجم ۳1 ساله  امیدوار شود.  قهرمانان  لیگ 
مهم خود د این ماه باعث شد تا لورکوزن به ۳ امتیازی تیم 
ولفسبورگ در رده دوم برسد و اکنون شانس زیادی دارد تا 

عنوان نایب قهرمانی را در بوندسلیگا بدست آورد.
استفان اورسفیلد گزارشکر آلمانی نیز با تمجید از این بازیکن 
به  و  بود  ماه  این  در  او  شاخصه  مهمترین  ثبات  می نویسد: 
همین دلیل شاهد حضور بازیکنی بودیم که در هر دقیقه از 

بازی های تیمش نمایش بسیار خوبی داشت.
این بازیکن آلمانی تاکنون ۸ گل در این فصل لیگ آلمان در 
پرونده خود دارد و در صورتی که دو گل دیگر به ثمر برساند 
برای پنجمین فصل پیاپی تعداد گل هایش در لیگ آلمان دو 

رقمی می شود.

-کیسلینگ در ماه اپریل

بازی: 4 بازی
گل: 4 گل

پاس گل: یک پاس گل
میانگین شوت در هر بازی: 2.۳ شوت

دقت شوت: ۷۷.۸ درصد
پاسهای اصلی در هر بازی: 0:۸

در رده بندی بهترین بازیکنان ماه گذشته فوتبال جهان لیونل 
استفان  و  رونالدو  کریستیانو  و  گرفت  قرار  صدر  در  مسی 

کیسلینگ نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

هافبک ۳۳ ساله سرخپوشان مونیخی بر این باور است که 
بایرن با گذر از سد بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا 

حریف کهکشانی ها خواهد شد.
ژابی آلونسو که در دوره حضورش در رئال مادرید زیرنظر 
ژوزه مورینیو کار کرده است و حاال در بایرن مونیخ با پپ 
گواردیوال کار می کند در گفت و گو با روزنامه »مارکا«ی 
یکدیگر  از  متفاوت  گواردیوال  و  مورینیو  گفت:  اسپانیا 
هستند و هر کدام سبک کاری و شخصیت خاص خود 
که  هستند  بزرگی  مربیان  آنها  دوی  هر  ولی  دارند  را 
خیلی  من  می دهند.  سوق  موفقیت  سوی  به  را  تیم شان 
خوش شانس بودم که هم با پپ و هم با ژوزه کار کرده ام.
هافبک اسپانیایی بایرن که او و هم تیمی هایش چهارشنبه 
شب پیش رو باید در دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا در نیوکمپ به مصاف بارسلونا بروند، عنوان 
کرد: بایرن می تواند خود را به فینال لیگ قهرمانان برساند 
جایی که یک حس قوی به من می گوید به رئال مادرید 
می خوریم ولی امیدوارم در نهایت این بایرن مونیخ باشد 

که جام قهرمانی را فتح می کند.
آلونسو در پایان در خصوص خط حمله سه  نفره بارسلونا 
که متشکل از مسی، نیمار و سوارز است و در فصل جاری 
روی هم رفته 102 گل زده اند، اظهار داشت: می دانیم که 
بارسا سه بازیکن خطرناک در خط حمله خود دارد ولی 
چیز خیلی خاصی از آنها ندیده ام که شگفت زده ام کرده 
باشد. در واقع مسی، نیمار و سوارز کاری را کرده اند که 

خود من انتظارش را داشتم. 

آلگری:

 شایـد پوگـبا به بـازی رفت برسـد

ســه بهــترین بــازیکــن مــاه اپــریــل
ACKU مســی نخـست است
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نخست وزیر جاپان در آخرین روز سفرش به امریکا بار دیگر بر تقویت روابط 
سیاسی و اقتصادی میان توکیو و واشنگتن تاکید کرد.

جاپان  نخست وزیر  آبه،  شینزو  پرس،  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
در آخرین روز سفرش به امریکا به شهر لس آنجلس رفته و در یک اجالس 

اقتصادی در این شهر شرکت کرد.
وی در این اجالس بر ایجاد یک ائتالف برآمده از امید میان امریکا و جاپان 
که شامل افزایش سرمایه گذاری و برقراری روابط سیاسی و تجاری نزدیک تر 

باشد، تاکید کرد.
همچنین پنی پریتزکر، وزیر بازرگانی امریکا گفت: امریکا و جاپان در راستای 
سرمایه گذاری مستقیم تر در بازارهای یکدیگر و تصویب توافق تجاری پاسیفیک 

همکاری خواهند کرد.
پریتزکر گفت: ما باید یک معماری اقتصادی را که آینده ما را شکل داده و تامین 

کند، تقویت کنیم.
اقیانوس  میان کشورهای  کرد،  تاکید  پیشتر  آبه  که شینزو  است  در حالی  این 
آرام همکاری نزدیک برقرار است و در این زمینه به روابط رفاهی تقویت شده 

امریکا با جاپان اشاره کرد.
جاپان  و  امریکا  تجاری  رهبران  شامل  که  اجالس  این  در  پریتزکر  همچنین 
می شد، گفت: دولت اوباما کامال پشتیبان پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک بوده 
و این پیمان موثرترین مکانیزم برای هموار کردن راه به هدف دستیابی به روابط 

اقتصادی قدرتمندتر خواهد بود.
این اجالس در حالی در لس آنجلس برگزار شد که در خارج از آن حدود صد 

معترض با در دست داشتن عالمت هایی خواهان عذرخواهی دولت جاپان از 
بابت بردگی جنسی ده ها هزار زن آسیایی توسط ارتش جاپان در زمان جنگ 

جهانی دوم بودند.
شعار  بوده اند،  چینی  یا  کره ای  اصالت  دارای  که  معترضان  این  از  بسیاری 

می دادند: »آبه دروغگو است«.
شینزو آبه قرار است امروز امریکا را به مقصد جاپان ترک کند.

کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا در تازه ترین گزارش خود پاکستان را 
در فهرست بدترین کشورها از لحاظ وضعیت آزادی مذهبی قرار داده است.

آزادی )IRFA(، »کشور  بین المللی  اقدام  بر اساس  را  پاکستان  تاکنون  امریکا 

نگرانی ویژه« قرار نداده است که با توجه به آن شامل تحریم اقتصادی شود.
گفتنی است که کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا از سال 2002 میالدی 

هر سال برخی کشورها را در فهرست »کشور نگرانی ویژه« قرار می دهد.
با  پاکستان  امریکا،  مذهبی  آزادی  بین المللی  کمیسیون  گزارش  اساس  بر 
خشونت های فرقه  ای روبرو است و شیعیان، مسیحیان، احمدی و هندو در این 

کشور هدف حمالت مختلف قرار می گیرند.
باوجود تصمیم مثبت دادگاه عالی پاکستان، دولت این کشور در تامین امنیت 

فرقه های ذکر شده و مجازات گروه های تروریستی ناکام مانده است.
 2014 سال  در  پاکستان  تروریستی  و  افراطی  گروه های  افزاید:  می  گزارش 
و  کشور  این  شیعیان  عزاداری  مراسم  و  مساجد  علیه  خود  حمالت  میالدی 

همچنین مراسم اجتماعی را بدون ترس ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، پلیس پاکستان با وجود حضور در مناطق مختلف در 
کشتن تروریست ها ناکام مانده و علیه گروه هایی که شیعیان را مورد حمالت 

خود قرار می دهند، هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
پاکستان  دولت  امریکا،  مذهبی  آزادی  بین المللی  کمیسیون  گزارش  نوشته  به 
علیه رهبر گروه تروریستی »لشکر جهنگوی« نیز هیچ اقدامی انجام نداده است.

تاکید نخست وزیر جاپان 

برتقویت روابط سیاسی - اقتصادی با امریکا

کمیسیون بین المللی آزادی  مذهبی امریکا:

پاکستان بدترین وضعیت آزادی مذهبی را بین کشورهای جهان دارد

»خشونت های ماه اپریل عراق 
4811 کشته بر جای گذاشت«

پایگاه اینترنتی آنتی-وار اعالم کرد که بر اساس برآوردهای 
این پایگاه در ماه اپریل دست کم 4۸11 تن در خشونت های 

عراق کشته و 1۳۵۸ تن نیز زخمی شدند.
های  کشته  میان  از  آنتی-وار،  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
ماه اپریل عراق 16۸ تن تنها در آخرین روز این ماه کشته 

شدند.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط سایت 
پرسنل  و  غیرنظامی   16۳1 اپریل،  ماه  طول  در  آنتی-وار 

امنیتی در طول این ماه در عراق کشته شدند.
تعداد غیرنظامیان و پرسنل امنیتی زخمی شده در ماه اپریل 
در عراق بر اساس گزارش های خبری استفاده شده جهت 
گردآوری این آمار، معادل 10۷۷ تن است. دست کم ۳1۸0 
عراق  در  ماه  این  در  گزارش ها  اساس  بر  نیز  نظامی  شبه 

کشته و 2۸1 شبه نظامی دیگر نیز زخمی شدند.
مجموعا تعداد افراد کشته شده در عراق در خشونت های 
ماه اپریل به 4۸11 تن و تعداد زخمی ها به 1۳۵۸ تن می 

رسد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7
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